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Agnäs gård från sjösidan. Bild 2007 

 
På Agnäs firades år 1361 bröllop mellan Birger Turesson (båt) och 

Kerstin Knutsdotter1. Att Agnäs vid denna tidpunkt var sätesgård för 

någon av kontrahenterna eller deras föräldrar är högst sannolikt.  Vid 

medeltiden slut var gården ett prebende2 tillhörigt St. Anna 

Klosterorden vid Växjö domkyrka3 därefter kronohemman efter 

Gustav Vasas kyrkoreduktion 1527. 

                                                           
1
 DS 6651, Agnäs 1261 

2
 Räntan (avkastningen) användes för att avlöna skollärare och ämbetsmän 

vid klosterordern. 
3
 Smål.h. 1545:5 
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Ståthållaren Christopher Andersson Grip blev 1573 ägare till Agnäs. 

Han blev emellertid av hertig Karl, sedermera konung Karl IX, 

halshuggen 1599 och Agnäs drogs in till kronan och inlades under 

Osby kungsgård i Skatelövs socken. Grips arvingar återfick senare sin 

egendom Bland dessa var assessorn Anders Grip som dog 1645. Vid 

denna tid övergick gården till assessorn Christopher Gyllengrip, död 

1695. Han var den föregåendes son. 1696 blev kronan ägare till 

Agnäs, som nu blev kornettboställe. Mellan åren 1660-1673 hade 

Agnäs sätesfrihet. I början av 1700-talet brukades gården av Jon 

Månsson, som var född 1696 enligt husförhörsboken, död den 16/11 

1775. Han ”blev död uti sin badstuga” i Slagestorp, V Torsås. Jon 

Månsson var gift med Ingrid Persdotter och hade sonen Knut 

Jobsson, som föddes i Agnäs den 24/6 1728. Han kom sedemera att 

överta Slagestorp. 

Agnäs var underofficersboställe för Smålands dragonregemente och 

därefter kronoarrendegård sedan mitten av 1800-talet, sist under 

Domänverket till 1996 då gården privatiserades av Carl Bildts 

moderata regering.   

Margareta Daa (1567-1633), född i Bergenhus, Norge var gift i Ystad 

1607 med Ulf Kristensson Grip (1579-1644) som vistades i landsflykt 

1627. Margareta Daa slutade sina dagar i Agnäs. 
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Agnäs naturreservat
4
 

 

                                                           
4
 Omfattas av Naturvårdsverkets förteckning av naturvårdsområden som 

avses i 7 kap. 27 § i miljöbalken (NSF 2007:1) . Förteckningen omfattar även 
Hunshult. 
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Kartan från 1747 ger en översiktlig bild av Agnäs som ”Cornetts Boställe” om ett helt 

hemman. Kring ”mangården” låg en ladugård, en trädgård med några äppelträd och 

en ”alldeles fördervad” humlegård. I anslutning till gården låg ”Åker- och ängsgärdet 

med god svartmylla”, och med ”oräkneliga rör och jordfasta stenar”. Gärdet är karterat 

som en yta utan detaljer. Lantmäteristyrelsens arkiv F62-2:3. 
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Agnäs- från säteri till cornettboställe 
Agnäs ägdes av kronan 1599-1609 och blev därefter ladegård under 

Osby Kungsgård i Skatelövs socken. Då egendomen av kronan 

återlämnades till Grips arvingar 1609 blev assessor Anders 

Kristoffersson Grip5 ägare och den övertogs vid dennes död 1645 av 

sonen Kristoffer Andersson Gyllengrip 6.   

I 1623 års jordebok är Agnäs upptaget som kronohemman. Gården 

brukades av kronobönderna Peder i Agnäs och Niels i Agnäs. 

Djurbesättningen uppgick till 6 oxar, 4 stod, 3 fole, 1 häst, 18 kor, 19 

ungnöt, 107 får och getter samt ett 20-tal svin. Åkersäden omfattade 

5 tunnor och 1 skäppa (770 liter). Agnäs brukade således en större 

åkerareal än Hagstad. Djurbesättningen var däremot värdefullare i 

Hagstad. 

Mellan åren 1660-1673 var Agnäs sätesgård och indrogs till kronan 

1696. Gården blev då kornettboställe, tillhörigt Smålands Cavallerie 

Regemente och Växjö Kompani. Kavalleriets kornett motsvarades av 

infanteriets fänrik, båda officerare. På 1720-talet innehades Agnäs av 

kornetterna Bengt Humble, Johan Björkman och Knut Sjöstedt. Enligt 

generalmönstringsrullor 1720-1869 framgår emellertid att det även 

varit lägre rankade befäl, löjtnanter och sergeanter, som varit 

innehavare. Flertalet av dem bodde inte på gården. Löjtnanten Karl-

Erik Laurin (1699-1756) bodde emellertid där från 1747 till 1754. Han 

köpte år 1754 herrgården Sunnanvik av Mortana Scharp, änka efter 

kapten Johan Cavallius7. Dottern Margareta Kristina ”Greta” (1748-

                                                           
5
 Anders Kristoffersson Grip (1587-1645) var Karl IX:s hovjunkare, Gustav II 

Adolfs kammarjunkare och assessor. Fadern Kristoffer Andersson Grip (f 
1530-talet och avrättad i Kalmar 1599) var Sigismund trogen. Gift med Ebba 
Soop, död 1629 och därefter med Elin Kagg (1587-1654). Han ägde Vemboö, 
Urshult sn på 1630-talet. 
6
 Kristoffer Andersson Gyllengrip (1617-1695) var född i Stensnäs, Ryssby, g 

m 1:a Birgitta Rytter och 2:a  Brita Krabbe av Svaneby. 
7
 Var regementskvartermästare1745 och innehade då Hagstad till 

löneboställe. 
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1819) gifte sig med kvartermästaren Pual Sandvall (1739-1780) i 

Silkesnäs. 

Sätesbyggnaden i Agnäs brann ned 1701 och någon ny karak-

tärsbyggnad uppfördes inte. Detta var även fallet i Hagstad. År 1708 

uppfördes ett mindre boningshus som innehöll stuga, kammare och 

kök. Stugan var 12 alnar lång och 9 1/2 aln bred, dvs 68 

kvadratmeter. På gården fanns dessutom: 

 stall med 6 spiltor 

 den östra ladugårdslängan 

 den västra ladugårdslängan 

 det västra fårhuset 

 det östra fårhuset som tillhör åboen Måns Eriksson med 40 bås 

 2:ne svinhus 

 ängslada 

Trädgård med kålgård fanns till husbehov och humblegård till 80 

stänger. Hagbetet räckte för 20 kor och gärdsgården mätte 1380 

famnar, dvs. 2,5 km. 

Norr om huvudgården fanns en bondstuga som innehades av Jacob 

Eriksson, enligt kontrakt 1717 i samband med dess upprättande till 

en kostnad av 57 karoliner (nödmynt). Bondstugan hade bl.a. fönster 

i taket med tre rutor. 

Under slutet av 1800-talet fanns det ett mejeri i Agnäs. Stämplat 

smör, ost och andra mejeriprodukter levererades till Växjö med 

hästskjuts. Samtransport skedde på 1910-talet med Tilda Bergs 

handelsverksamhet i Hagstad. Mejeriverksamheten bedrevs fram till 

1940-talet, då det även fanns en särskilt anställd kvinnlig mejerist.  

År 1914 hade arrendatorn Emma Johansson Agnäs och hade då en 

djurbesättning som omfattade en arbetshäst/vallack och två ston, en 

unghäst, ett par oxar, en tjur, 9 kor, två ungnöt, tre kalvar, tre 

baggar/tackor, tre lamm, två modersuggor, 6 grisar och 7 höns. 
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Under Ove Peterssons 30-åriga tid i Agnäs, den andra halvan av 1900-

talet, var djurbesättningen ännu större, men ett 30-tal mjölkkor och 

lika många ungnöt, tidvis också tjur. 

Den arrenderade arealen i Agnäs uppgick 1914 till: 

 Trädgård   0,5 hektar 

 Åker    30,0    ” 

 Äng    20,0  

 Skogs- och hagmark   59,5   ” 

 Totalt   150,0   ” 

 

Skörden uppgick 1914 till 2040 kg höstråg, 960 kg vårråg, 1870 kg 

korn, 16 ton havre, 24 ton foderfrukter, 10 ton potatis och 40 ton hö.  

Skördeutfallet liksom djurbesättningen var omkring dubbelt så stor 

som i Vevik trots lika stor åkerareal, men att Agnäs hade betydligt 

mer ängsmark, 20 visavi 2,5 hektar. Silkesnäs hade en i det närmaste 

lika stor djurbesättning som Agnäs (några fler kor och höns). 

Åkerarealen var också densamma och skördevolymerna jämförbara. 

Det av löjtnanten och friherren Brenek år 1836 uppförda bonings- 

huset i öster "av försvarlig ek- och furutimmer till 18 alnars längd, 10 

alnars bredd (108 kvadratmeter) och 6 alnars höjd (utvändigt 3,6 

meter till taket) inrett till sal, kammare, kök med bakugn, förstuga 

och 2: ne kammare å loftet", ansågs redan vid dess uppförande som 

för litet för bostället. Mot bakgrund av att bostället ej längre skulle 

disponeras av löjtnanter utan av sergeanter samt avsaknad av farbar 

väg, bl a över myr- och madmark, kunde byggnaden tillåtas. 

Häradsvägen var f ö inte farbar med vagn förrän i början av 1900-

talet. Det berättas att när brukspatronen Stephens på Huseby skulle 

besöka Vevik parkerades vagnen i Vrankunge Östregård och därifrån 

red han söderut. På Agnäs fanns dessutom ytterligare ett boningshus, 

norr på gården. 
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Byggnation i Agnäs vid mitten av 1800-talet 
 

 

Agnäs mangårdsbyggnad är uppförd 1854. Bild av Ingolf Berg 1998. 

År 1854 uppfördes nuvarande boningshus av sergeanten Fernlund 

som kom att bosätta sig och bruka Agnäs under mer än 20 år. Huset 

var enligt besiktningsprotokollet inrett till sal, 3 kammare, kök samt 

en kammare och vind på övre våningen under tak av torv och näver 

och erforderliga murverk. Rumsindelningen kvarstår än idag och 

byggnaden får inte ändras utan medgivande av riksantikvarien. 
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Del av karta över Agnäs från 1860-talet (Lantmäteriverket). 

1854 flyttades även visthus- och sädesboden. Denna var 

ursprungligen ett av de gamla boningshusen, norr på gården, med 

stuga, kök och kammare, 21 3/4 alnar lång, 9 1/2 aln bred (124 

kvadratmeter) och 6 alnar hög (3,6 meter). Redan 1836 medgav 

kronan att stugurummet fick användas till visthus och kammaren 

samt vinden till sädesbod. 

Agnäs brukades av fyra arrendatorer med ¼-dels mantal vardera. 

Gården hade sedan början av 1700-talet 2 lika stora ladugårdslängor, 

38 1/2 alnar långa, 10 alnar breda (231 kvadratmeter) och 6 alnar 

höga (utvändigt 3,6 meter till taket). Det västra innehöll år 1850 

redskapshus samt loge med 2: ne lador och 2: ne fähus. Den östra 

innehöll fähus och loge med lador samt avplankning för fåren. Vid 
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slutet av 1840-talet uppfördes en ny ladugård, 77 alnar 3 tum lång 

och 12 alnar 4 tum bred (ca 550 kvadratmeter) innehållande 2: ne 

fähus, med särskilda får- och kalvkättar, och 2: ne logar med 

fullkomliga sädeslador. Ladugården hade vackert lagt halmtak. 

Drängstugan var ett boningshus som uppförts på 1820-talet med tak 

av näver och torv och brädfodrade väggar. Då eldstaden var i dåligt 

skick under många år och till slut inte gick att använda utrangerades 

huset 1869 och tjänstefolket inhystes i ett överloppshus i nordostlig 

riktning på gården. Vid kronosynen föreslogs att en "kackelung" 

skulle installeras. Då denna (sätt- eller vindsugnen) betingade ett 

värde motsvarande en ko bedömdes det inte värt mödan och 

ekonomisk uppoffring. 

Agnäs stod utan svinhus under 13 år då det gamla, 44 kvadratmeter 

stort, ansågs odugligt 1846. Ett nytt svinhus som var 10 kvadratmeter 

mindre uppfördes 1859. 

De tidigare 2 stallen var uppförda på mindre tjänlig plats i öster och 

väster på gården, vardera ca 40 kvadratmeter stora. De ersattes med 

ett nytt 1851 inrett med 4:a spiltor.  

En ny stor källare byggdes 1846. Denna finns kvar idag och har en 

vacker brovalvning inuti. 1851 försågs källaren med en överbyggnad, 

bestående av "10 tolfter bräder till tak" vilket därefter kläddes med 

torv och näver. Överbyggnaden användes till redskapshus.    

Kölnan mätte 7 x 10 alnar (25,2 kvadratmeter) och var 2 alnar hög 

(1,20 m). Denna revs 1851 då kölnan kom att inredas i den befintliga 

badstugan som var lika stor men något högre. På gården fanns 

dessutom 4 ängslador. 

Trädgård med fruktträd anlades också på 1850-talet och 

humlegården var i gott skick. På sommaren plockades hum-

leblommorna. De torkades för att senare användas vid ölbryggning. 

Fisket i Åsnen av gädda, abborre och sik var värdefullt. Nyodling 
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skedde och stora mängder sten bortforslades av dagsverkare och 

drängar. Ekskog avverkades och såldes på auktion för kronans 

räkning. 

Med undantag av det år 1854 nyuppförda boningshuset var samtliga 

byggnader i Agnäs fram till 1859 omålade, då även dessa rödfärgades 

och dörrarna tjärades. Värt att nämna är att de gamla boningshusen 

innehöll kök, vilket inte var vanligt i bond- och torpstugor vid denna 

tid. 

Den årliga räntan uppgick för Agnäs del till 33 daler 17 4/5 silvermynt 

under 1820- och 1830-talet. Agnäs bidrog ekonomiskt till 

uppförandet av kyrkan i Skatelöv 1820 liksom skolbygget i Vrankunge 

1864.  

 

Bild. Mangårdsbyggnaden i Agnäs från sjösidan med stenkällare till 

vänster uppförd 1846. Foto från 2007 av författaren. 
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Innehavare av Agnäs 

Agnäs har sedan Karl XI:s reduktion haft ett mycket stort antal 

innehavare som löneboställe (de flesta bodde inte där) och tidvis upp 

till fyra arrendatorer, med vardera ¼-dels mantal.  

Bland innehavarna kan nämnas 

1747 - 1754. Löjtn. Karl-Erik Laurén 

1817 - 1821   Löjtn. Greve C Krusenstierna 

1821 - 1822   Löjtn. Greve N G Mörner 

1822 - 1824   Löjtn. Friherre E Sparre 

1824 -        Löjtn. Ryttmästare C Prinsensköld 

     -    1831   Löjtn. Greve E Kölick 

1831 - 1842   Löjtn. Friherre C Brennek 

Arrendatorer: 

 Anders Johansson f 1790 o h h Elon Persdr. f 1795 och deras 

7 barn,  

 Gustaf Johansson f 1816 o h h Ingrid Carlsdr. f 1812  och 

deras 2 barn,  

 Anders Jonasson f 1779 o h h Ingrid Carlsdr. f 1779 o h h Lisa 

Jönsdr. f  

 1783 samt Peter Pålsson f 1797 o h h Stina Samuelsdr f 1797 

och deras fem barn. 

 1842 - 1850   Pehr Pehrsson från Dala i Blekinge 

 1850 ff  Sergeanten C Fernlund 

 1870 ff Majorskan Hedenstierna  

 1916     Torpen Bokelund, Mossholmen och  

Björkelund avyttras från Agnäs. 

 1910 - 1940 Emma Kristina Johansdr. f 1876 med  
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sonen Herman Folke f 1899 (senare 

vaktmästare och bosatt i Vrankunge 

skola) samt hennes broder och en 

mejerisska.  

 Arrenderad åkerareal 1940 på 21,5 hektar. 

 - 1961  Familjen Alvar Malmgren och Elsa (född  

Friberg i Järnsmedbacken). 

 1961-1997 Ove Petersson (1937-1997) frånLjungby,     

                                       genomgick lantbruksskola i Hamra. 

 

Privata ägare av Agnäs – viltåker och viss 

skogsareal 
Frans Malmros köpte 27 hektar av Agnäs från Domänverket för 

300 000 kronor år 1996. Arealen omfattade skogs- och ängsmark 

(viltåker) söder om Kronbacken och ägs idag (2008) av Bengt 

Arvidsson. 

Privata ägare av Agnäs – mangårdsbyggnader, 

jordbruksmark och Byggningsholmen 
Nedan anges ägare av Agnäs 1:1, d.v.s. av mangårdsbyggnaden, 

ladugård och redskapsbodar samt brukad ängs och åkermark (exkl. 

Stylyckan) och Byggningsholmen.   

1996 - 1997 Ove Petersson som arrenderat Agnäs under mer än 30 

år. Sambo med Erna Karlsson, sedermera bosatt i 

Grimslöv. Ove dog av trombos under en promenad 

med besökande vänner i naturvårdsområdet.  

1998 – 2005 Paul och Johanna Carid från Vrankunge Västregård.  

2005 - Jan Hermansson och Birgitta Viberg8.  

                                                           
8
 Köpeskilling 3 650 000 kronor, lagfart 2006-01-02 
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Agnäs 2014. Foto av Landskapsarkeologerna. Det tidigae garaget till 

vänster i bild är ombyggt. Huset i förgrunden användes av arrendator 

Ove Petersson på 1980-talet för stutar, tidigare hönshus. 

1912 års karta över Agnäs mangårdsbyggnader 
Agnäs totala areal uppgick 1912 till 256 hektar, varav torpen som 

avyttrades 1916 hade arealer på 39 ha (Bokelund), 5 ha 

(Mossholmen/Ekholmen) och 37 ha (Björkholmen), tillsammans 81 

hektar. Därefter omfattade Agnäs således 175 hektar. En mindre del 

utarrenderades för jordbruk och den större delen omfattade 

skogsareal. 
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Del av karta från 1912 över sergeantbostället Agnäs. Bostadshuset 

från 1854 ligger invid vägkröken intill bokstaven A Sjön Åsnen till 

vänster markerad med blå färg.
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Flygfoto över Agnäs (1950-tal) 

 

 

Bild från år 2001 där Länsstyrelsen anger: ”Litet ställe men ändå med herrgårdskaraktär. Högt 

kulturhistoriskt värde.”  


